
Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice – Prešov
so sídlom Boženy Němcovej 2575, Vranov n/T

ZÁPISNICA
z riadnej konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu

konanej elektronicky s hlasovaním per rollam

Termín konferencie: 29. máj  2020
Čas začatia: 10.00 hod.
Čas ukončenia: 20.00 hod.
Účastníci konferencie: prezentovaní delegáti podľa zverejneného zoznamu na webovom sídle

Program rokovania:   1. Otvorenie
/návrh/   2. Schválenie programu Konferencie

  3. Schválenie rokovacieho a volebného programu Konferencie
  4. Voľba komisií /mandátová, návrhová, volebná/
  5. Správa mandátovej komisie
  6. Správa predsedu VsSTZ za súťažný ročník 2019/2020
  8. Správy predsedov komisií VsSTZ o činností komisií

 - správa športovo-technickej komisie,
- správa komisie mládeže,
- správa rozhodcovskej a matričnej komisie,

      - správa metodicko-vzdelávacej komisie
- správa ekonomickej komisie,
- správa disciplinárnej komisie,

  8. Správa predsedu Kontrolnej komisie
  9. Voľba delegátov na Konferenciu SSTZ
10. Návrh uznesení
11. Záver

K bodu 1/ Otvorenie
Konferencia VsSTZ sa v roku 2020 uskutočnila po prvýkrát v histórii  elektronicky s hlasovaním per 
rollam, a to najmä z dôvodu aktuálnej spoločenskej situácie spôsobenej COVID-19. Konferencia VsSTZ 
sa uskutočnila dňa 29. mája 2020 v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod. /ďalej len „konferencia“/. Všetky 
informácie,  materiály  a podklady ohľadom konferencie boli  zverejnené vopred na webovom sídle 
www.vsstz.sk.  Delegátom  konferencie  boli  zaslané  na  nimi  uvedený  email  aktivačné  linky  na 
hlasovanie  spolu  s  kódmi  pre  hlasovanie,  ktoré  si  mali  možnosť  vopred  odskúšať  na  testovacích  
otázkach.

V rámci otvorenia konferencie každý delegát potvrdil elektronicky, že:
a/ je delegátom tejto konferencie s právom hlasovať, a že sa oboznámil so všetkými podkladmi a 
materiálmi zverejnenými na webovom sídle VsSTZ www.vsstz.sk,
b/  ako  delegát  konferencie  vyhlásil,  že  sa  oboznámil  so  všetkými  podkladmi  a  materiálmi 
zverejnenými na webom sídle VsSTZ www.vsstz.sk viažucimi sa k tejto konferencii,
c/ ako delegát konferencie súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov pre účely tejto konferencie v 
nevyhnutnom a zákonnom rozsahu, najmä so zasielaním e-mailov, so zverejnením hlasovania.
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K bodu 2/ Schválenie programu rokovania Konferencie
Návrh  rokovacieho  a  volebného  poriadku  konferencie  bol  zverejnený  na  webovom  sídle  VsSTZ. 
Delegáti  hlasovali o jeho schválení takto:

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 1
Konferencia VsSTZ schválila program rokovania konferencie v zmysle predloženého návrhu.

K bodu 3/ Schválenie rokovacieho a volebného poriadku Konferencie
Návrh  rokovacieho  a  volebného  poriadku  konferencie  bol  zverejnený  na  webovom  sídle  VsSTZ. 
Delegáti hlasovali o jeho schválení takto:

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2:
Konferencia VsSTZ schválila rokovací a volebný poriadok konferencie v zmysle predloženého návrhu.

K bodu 4/ Voľba komisií /mandátová, návrhová, volebná/
Návrh na zloženie pracovných orgánov - komisií konferencie bol zverejnený na webovom sídle VsSTZ. 
Delegáti hlasovali o jeho schválení takto:

Mandátová komisia: Ján Pitoňák, JUDr. Daniel Fink, Vincent Pavúk
Návrhová komisia: JUDr. Zoltán Gallo, Ing. Andrej Ružik, Martin Gumáň
Volebná komisia: Erik Hajduk, Stanislav Dubec, Anton Gurčík

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3:
Konferencia VsSTZ schválila zloženie pracovných komisií v zmysle predloženého návrhu.

Zvolení členovia komisií si následne zvolili spomedzi seba svojich predsedov takto:
Mandátová komisia: predseda: JUDr. Daniel Fink
Návrhová komisia: predseda: JUDr. Zoltán Gallo 
Volebná komisia: predseda: Erik Hajduk

K     bodu 5/ Správa mandátovej komisie  
Správu  mandátovej  komisie  na  základe  prezentovaných  delegátov  na  konferenciu  stanoveným 
spôsobom predkladá jej predseda JUDr. Daniel Fink. Konštatoval, že na konferenciu sa prezentovalo s  
právom hlasovania  40 delegátov /z celkového počtu 94 delegátov/,  ktorí  majú v zmysle pravidiel 
určených Stanovami VsSTZ celkom  75 hlasov /z celkového počtu 144 hlasov/,  t.j.  52,08 % hlasov 
/nadpolovičná  väčšina/.  Konštatuje  sa,  že  Konferencia  je  uznášaniaschopná.  Prezenčná  listina 
delegátov je súčasťou materiálov zverejnených na webovom sídle vsstz.sk.

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0

K bodu 6/ Správa predsedu VsSTZ za súťažný ročník 2019/2020
Správu o činnosti  VsSTZ bola zverejnená na webovom sídle VsSTZ. Delegáti hlasovali  o vzatí tejto 
správy na vedomie takto:  

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správu predsedu VsSTZ.
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K bodu 7/ Správy predsedov komisií VsSTZ
Správy  športovo-technickej  komisie,  metodicko-vzdelávacej  komisie,  disciplinárnej  komisie, 
ekonomickej komisie a komisie mládeže boli zverejnené na webovom sídle VsSTZ. Delegáti hlasovali o  
vzatí tejto správy na vedomie takto:

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5:
Konferencia  VsSTZ  berie  na  vedomie  správu  predsedu  športovo-technickej  komisie,  metodicko-
vzdelávacej komisie, disciplinárnej komisie, ekonomickej komisie a komisie mládeže.

Správa rozhodcovsko-matričnej komisie nebola dodaná a z tohto dôvodu nebola zverejnená. Delegáti 
hlasovali o vzatí tejto skutočnosti na vedomie.

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie skutočnosť, že správa predsedu rozhodcovsko-matričnej komisie 
nebola predložená na rokovanie konferencie.

K bodu 10/ Správa predsedu Kontrolnej komisie
Správu predsedu kontrolnej komisie bola zverejnená na webovom sídle VsSTZ. Delegáti hlasovali o 
vzatí tejto správy na vedomie takto:  

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správu predsedu kontrolnej komisie.

K bodu 9/ Voľba delegátov na Konferenciu SSTZ
Delegáti hlasovali o spôsobe voľby delegátov na konferenciu SSTZ, s tým, že bol predložený návrh, či 
súhlasia, aby bola voľba týchto delegátov verejná.

Hlasovanie: za: 48 hlasov/proti: 3 hlasy/zdržal sa: 1 hlas
Uznesenie č. 8:
Konferencia VsSTZ schválila verejnú voľbu delegátov na Konferenciu SSTZ.

Návrh na voľbu delegátov na konferenciu SSTZ bol zverejnený na webovom sídle VsSTZ, pričom o  
všetkých  delegátoch sa  hlasovalo  súčasne  vcelku.  Delegáti  hlasovali  o  schválení  tohto  návrhu /V. 
Pavúk, J. Pitoňák, M. Gumáň, S. Dubec, Z. Gallo, D. Fink, A. Gurčík, E. Hajduk./ takto:

Hlasovanie: za: 52 hlasov/proti: 0/zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9:
Konferencia VsSTZ zvolila delegátov VsSTZ na Konferenciu SSTZ, ktorá sa bude konať dňa 18.6.2020 
formou per rollam takto:  Vincent Pavúk, Ján Pitoňák, Martin Gumáň, Stanislav Dubec, Zoltán Gallo,  
Daniel Fink, Anton Gurčík a Erik Hajduk.

Predmetom rokovania neboli návrhy na voľbu náhradníkov delegátov na konferenciu SSTZ, keďže tieto 
návrhy stanoveným spôsobom a včas neboli predložené.

K bodu 10/ Návrhy uznesení
Konferencia VsSTZ po prerokovaní jednotlivých bodov programu:

I. Berie na vedomie:
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Uznesenie č. 4:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správu predsedu VsSTZ.

Uznesenie č. 5:
Konferencia  VsSTZ  berie  na  vedomie  správu  predsedu  športovo-technickej  komisie,  
metodicko-vzdelávacej  komisie,  disciplinárnej  komisie,  ekonomickej  komisie  a  komisie  
mládeže.

Uznesenie č. 6:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie skutočnosť, že správa predsedu rozhodcovsko-matričnej 
komisie nebola predložená na rokovanie konferencie.

Uznesenie č. 7:
Konferencia VsSTZ berie na vedomie správu predsedu kontrolnej komisie.

II. Schvaľuje:

Uznesenie č. 1
Konferencia VsSTZ schválila program rokovania konferencie v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č. 2:
Konferencia VsSTZ schválila rokovací a volebný poriadok konferencie v zmysle predloženého 
návrhu.

Uznesenie č. 3:
Konferencia VsSTZ schválila zloženie pracovných komisí v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č. 8:
Konferencia VsSTZ schválila verejnú voľbu delegátov na Konferenciu SSTZ.

III. Volí:

Uznesenie č. 9:
Konferencia  VsSTZ  zvolila  delegátov  VsSTZ  na Konferenciu  SSTZ,  ktorá  sa  bude konať  dňa
18.6.2020 formou per  rollam takto:  Vincent  Pavúk,  Ján Pitoňák,  Martin  Gumáň,  Stanislav
Dubec, Zoltán Gallo, Daniel Fink, Anton Gurčík a Erik Hajduk.

K bodu 11/ Záver
Konferencia  bola  ukončená ukončením elektronického hlasovania  o 20.00 hod.  Samotného hlasovania 
o jednotlivých bodoch programu sa zúčastnilo 24 delegátov,  ktorý mali  spolu 52 hlasov /nadpolovičná 
väčšina  prítomných  delegátov  na  hlasovaní/.  Všetky  uznesenia  boli  prijaté  nadpolovičnou  väčšinou 
delegátov  prítomných  na  hlasovaní.  V prostredí  slovenského  stolnotenisového  hnutia  VsSTZ  takúto 
konferenciu uvedeným spôsobom zorganizoval vôbec ako prvý zo všetkých krajských zväzov, a to ešte pred 
samotnou konferenciu SSTZ.

Zápisnicu vyhotovil:   
JUDr. Daniel Fink, člen VV VsSTZ

Správnosť zápisnice overil:
Vincent Pavúk, predseda VsSTZ
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